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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชนิด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตการสอน แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 จากการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พบว่า การจัดการเรียนการสอน การสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้น าการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ซึ่งผลการสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการ คือ ทักษะการคิด กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้  และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานที่ตนสนใจ และผลจากการประเมินการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก
หลากเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยของผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาให้กับพลเมืองของประเทศถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 4 ว่า
ด้วยแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ได้ให้ความส าคัญกับผู้เรียน โดยระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 23  
ได้เน้นความส าคัญทั้งความรู้คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาได้ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่ผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลสอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรมวิชาการ. 2544 : 25-30)  โดย
ที่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพคือการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยมี
ความเชื่อว่าการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนาประเทศ 
เพราะวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาคือการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ของหลักสูตร สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ จากความส าคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจส าคัญนี้  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ส าราญ มีแจ้ง และคณะ.  2552 : 1)  
 การจัดการเรียนรู้ที่เนน้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจตามความถนัดและความสามารถ 
ฝึกให้ผู้เรียนคิดเอง ท าเอง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบกับการน าการนิเทศกระบวนการวิจัย ที่ใช้
กระบวนการวิจัยของศึกษานิเทศก ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมคิดร่วมท าทุกขั้นตอน ทั้งขั้น
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการร่วมกัน ขั้นการวางแผนร่วมกัน ขั้นสร้างเครื่องมือร่วมกัน ขั้น
ปฏิบัติการนิเทศ ตลอดจนขั้นประเมินผล รายงานผลการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย จะเน้นการสร้างข้อตกลง
เพ่ือให้ครูผู้รับการนิเทศ ยอมรับ เห็นความส าคัญ และต้องการพัฒนางาน การได้เริ่มต้นสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน วางแผนด้วยกัน  สร้างเครื่องมือ  แล้วยังนิเทศร่วมกัน ผลัดกันนิเทศ จะท าให้ครูคลายความกังวล
ใจ ครูจะเห็นว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดา การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความเป็นกันเองเกิดความไว้วางใจ
กัน คุณภาพงานการพัฒนาก็จะเกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ซึ่งรูปแบบการนิเทศด้วย
กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ขั้นการวางแผน (Planning) 
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Doing) และ 4) ขั้นนิเทศติดตามผล (Supervision)  
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 15 มาตรฐาน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตั้งแต่ภาพรวมของสถานศึกษาจนถึง
มาตรฐานด้านต่าง ๆ  พบว่า เกือบทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี    และจากการสอบถามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอนทุกคนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ แต่ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ไม่ได้เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Center) 
และครูผู้สอนเน้นการป้อนหรือการถ่ายทอดความรู้ ยังไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ส่วนการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ยังขาดการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และขาดการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศการสอน  
 จากเหตุผลและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะน าเอากระบวนการนิเทศด้วย
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ท าการสอน เพราะการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย จะช่วย
ให้เกิดการพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เป็นอย่างดี บุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ท างานร่วมกัน ในการคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติกิจกรรม การสังเกต และสะท้อนผล ครูผู้สอนทุกคนเป็นทั้งผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ ทุก
คนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มี
ประสิทธิภาพและส่งผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาผลการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 6 ท่าน  
 เนื้อหาสาระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ วันที่ 23-29 มกราคม 2563  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. หัวหน้าวิชาการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยได ้
 2. ครูผู้สอนสามารถน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกับการนิเทศด้วย
กระบวนการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 
 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและวางแผนท างานอย่างเป็นระบบ   
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง  การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ผู้ศึกษาได้
ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การพัฒนาบุคลากร  
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย  

 

1. การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการของสถาบันการศึกษากระบวนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพของครูอาจารย์ และปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนาครูอาจารย์  เป็นการ
ช่วยให้ครูอาจารย์ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ รวมทั้งปรับปรุงทัศนคติและเทคนิคต่าง  ๆ ในการสอน 
หรือการท างาน ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการเรียนการสอนของครูอาจารย์เป็นส าคัญ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ 
(2538 : 1-2) กล่าวว่า การด าเนินงานในองค์การ “คน” เป็นปัจจัยส าคัญ แม้องค์การจะจัดวางระบบงาน
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไวดีเพียงใดก็ตาม หากบุคคลในองค์การขาดความรู ความเข้าใจ มี
ความสามารถหรือความช านาญไมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ไมดีต่องานหรือการท างานแล้ว
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งไดแบ่งการพัฒนาบุคคลออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) 
ส่งเสริมคุณวุฒิ ด้วยการส่งไปศึกษาต่อเพ่ือสร้างคนตามแผนพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน และ 2) การเสริม
สมรรถภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นไป
ตามความต้องการขององค์การ 
  ธารพรรษ สัตยารักษ์ (2548 : 43) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) หรือ HRD จึงเป็นแนวคิดที่สัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือเป็นการ
พัฒนาคนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหรือสินทรัพย์ที่ส าคัญที่สุดขององค์การ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างทีมงานและ 
ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศขององค์กร รวมทั้งเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญในการ
แข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต   
  สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2549 : 9-10) ได้ให้แนวคิดการพัฒนาบุคคลว่า 
จะครอบคลุมใน 3 เรื่องด้วยกันคือ การฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) และมีระบบการพัฒนาบุคคลในองค์การดังนี้  
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ภาพที่ 1 ระบบการพัฒนาบุคคลในองค์การ 
 

 จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา การพัฒนาบุคคลเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถตลอดจนการ
อุทิศตัว บุคลิกภาพและการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองค์การ ผ่านกระบวนการของการศึกษา 
การฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งองค์การเปน็ผู้จัดด าเนินการให้หรือโดยบุคลากรด าเนินการเองเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านความคิดความรูจิตใจ บุคลิกภาพและการท างาน เมื่อไดรับการพัฒนาแลวสามารถวัดผลงาน
หรือความประพฤติของบุคลากรในองค์การไดว่า มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่องค์การต้องการหรือไม
ข้อมูลย้อนกลับที่จะเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนาบุคคลเช่นนี้ต่อไปภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในขององค์การไดแก ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ตลอดจนบรรยากาศในการท างาน การเปิดโอกาสให้ไดรับการพัฒนาขององค์การ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับระบบอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การตอ่ไป 
 วิธีการพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาหลายวิธีที่ส าคัญมีดังนี้  (สนั่น มีสัตย์ธรรม. 2540 : 461)  
   1. การฝึกอบรม เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่นิยมด าเนินการกันมากเนื่องจากสามารถ
ด าเนินการไดอย่างมีระบบ สามารถพัฒนาบุคลากรไดจ านวนมาก 
   2. การส่งบุคลากรไปศึกษา ฝกอบรมหรือดูงาน ซึ่งเป็นการส่งบุคลากรไปพัฒนา 
นอกหน่วยงาน ตามหลักสูตรที่หน่วยงานพิจารณาว่าเป็นประโยชนต่อหน่วยงานและองค์การจริง ๆ 
   3. การพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การแนะน า ชี้แจง ประชุมชี้แจง 
การศึกษาจากคูมือปฏิบัติงาน การมอบหมายงานให้ไปค้นคว้าด้วยตนเอง การมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา การมอบหมายให้ไปเป็นวิทยากร หรือเขียนบทความหรือเอกสารการหมุนเวียนงานหรือการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหนง 
 
 

ปัจจัยน าเขา  
- ความรูทักษะ 
- ความสามารถ  
- การอุทิศตน  
- บุคลิกภาพ  
- การปรับตัว  
- ความคิดริเริ่ม 

กระบวนการ 
แปรสภาพ  

- การศึกษา  
- การฝึกอบรม 
- การพัฒนา  
- เทคโนโลย ี

    ปัจจัยน าออก 
     (ผลที่ไดรับ)  
- พัฒนาความคิด  
- พัฒนาความรู  
- พัฒนาการท างาน 
- พัฒนาจิตใจ  
- พัฒนาบุคลิกภาพ 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ข้อมูลย้อนกลับ 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
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 ส่วนขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ ดังนี้ (พิชัย เสงี่ยมจิตต์. 2542 : 131)  
   1. วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
   2. ตรวจสอบความจ าเป็นและความต้องการของแต่ละส่วนงาน 
   3. ก าหนดแผนและโครงการในการพัฒนาบุคลากร 
   4. เสนอแผนและโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 
   5. ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน 
   6. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
  กล่าวโดยสรุป วิธีด าเนินการในการพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะต้อง 
เอาใจใส โดยมีการนิเทศ ก ากับ และติดตามอย่างสม่ าเสมอ จึงจะท าใหบุ้คลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาไดรับประสบการณตรงและน ามาปฏิบัติงานไดอย่างมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาบุคคลากร 
 

 
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่ยอมรับว่า
บุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอย่างน้อย  3 ประการ คือ 1) เชื่อว่าทุกคนมีความ
แตกต่างกัน 2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 3) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน  

เป้าหมายการพัฒนา : 
    บุคลากรเก่งคิด  (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตรส านึกที่ดี และมุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี) 
    บุคลากรเก่งคน  (เข้าใจ ตนเอง เข้าใจคนอ่ืน รู้วิธีท างาน และอยู่ร่วมกับ 
                        คนอ่ืนอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร) 
    บุคลากรเก่งงาน (มีความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่าง 

     มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล) 
 

การพัฒนาบุคลากร 
(คนเก่ง : คนก าลังจะเก่ง) 
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  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 5) ได้ให้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติรวมกับความเคยชินที่ได้รับการ
อบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher centered) มาตลอด 
เมื่อเป็นครูก็เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เคยรู้จัก จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเท่าที่ควร แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการก าหนด
เป็นกฎหมายแล้วว่า ครูทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ จึงเป็น
ความจ าเป็นที่ครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนนี้ โดยการศึกษา ท าความเข้าใจ และหา
แนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลส าเร็จ  
  ทิศนา แขมมณี (2543 : 17-20) ได้น าเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 
              1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย  (physical 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้ประสาท  
การเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการเรียนรู้  ถ้าผู้ เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้ เรียนก็ไม่สามารถรับได้  
ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนาน ๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืน ๆ แต่ถ้าให้มีการ
เคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้
ดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 
               2. กิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ดีควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา  (intellectual 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรม 
ที่ท้าทายความคิดของผู้ เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้ เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่อง 
ที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกท่ีจะคิด 
                3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม  (social participation)  
คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์
จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนและสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ  
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม 
                4.  กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ ดี ควรช่ วยให้ ผู้ เ รี ยนได้มี ส่ วนร่ วมทางอารมณ์  (emotional 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิด
ความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณ์
นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท าอ่ืน ๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญา และสังคม ทุกครั้ง 
ที่ครูให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกตามมาด้วยเสมอ อาจ
เป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ 
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  ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนต้องด าเนินการดังนี้   
   1. วิเคราะห์ความสามารถของตนเอง  
   2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ว่าจะสอนอย่างไรมีความซับซ้อนและล าดับที่จะให้ผู้เรียนอย่างไร 
เนื้อหาสาระนั้น ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ส่วนที่เป็น What , How หรือ When and Why 
   3. วิเคราะห์ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องทราบว่าผู้เรียนเป็นใครมีความสามารถอย่างไร มีศักยภาพ
ด้านใดบ้าง มีแบบการเรียนและถ้าจะสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างไร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในความรู้ด้วยตนเอง 
   4. ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องทราบว่าเป้าหมายที่จะให้ผู้เรียน
นั้นคืออะไร ผู้เรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ด้านใด ได้แก่ Cognitive, Affective, and Psychomotor domains 
ที่เป็นความสามารถที่จะเกิดข้ึนในผู้เรียนด้านใด ได้แก่ ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    4.1 ด้านพุทธพิสัยหรือด้านสติปัญญา Cognitive Domains เป็นความสามารถ 
ที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ 
    4.2 ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ จิตใจ (Affective Domains) เป็นความสามารถ 
ในการรับรู้ ตอบสนอง สร้างคุณค่าและลักษณะนิสัย โดยมีระดับทางพฤติกรรม คือ การรับ การตอบสนอง  
การเห็นคุณค่า การจัดรวบรวม การสร้างลักษณะ  
    4.3 ด้านทักษะพิสัย ด้านทักษะร่างกาย ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domains)  
เป็นทักษะในการเคลื่อนไหว และการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะ  
   5. สร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องใช้หลักการของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   6. ก าหนดและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การใช้สื่อการเรียนการสอนแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพ  
ต่อการเรียนรู้การสอนสูงสุด ต้องเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
   7. ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริง
โดยการก าหนดสิ่ งที่ต้องวัดให้ชัดเจน มีกิจกรรมหรืองานที่ใช้ในการประเมินเป็นจริงเพ่ื อประเมิน
ความสามารถของผู้เรียน ผู้ถูกประเมินต้องใช้การตัดสินใจและความคิดริเริ่ม ในสถานการณ์ที่จ าลองขึ้น 
เปิดโอกาสอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียนที่จะฝึกซ้อม ฝึกหัด ปรึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ให้ ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ใช้ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้  
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม มีการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อการปรับปรุง 
   8. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบวิธีเทคนิคต่าง ๆ ประกอบกับสื่อแหล่งการเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
   9. น าไปใช้และประเมินเพ่ือปรับปรุง ผู้สอนต้องประเมินตนเองว่า ที่สอนไปแล้วสอน 
แบบใดได้ผลอย่างไร เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เน้นผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ 
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3. การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย 
    ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

สมนึก ปฏิปทานนท์ (2550) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยที่มุ่งจะน าหลักการของ
วิธีการทางวิทยาสาสตร์มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในสภาพการณ์เฉพาะ เน้นการวิจัยที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน และ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการท างานจริงๆ 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) การวิจัยปฏิบัติการ คือ การวิจัยประยุกต์แบบหนึ่ง เป็นการวิจัยที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นวงจรแบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอนการวางแผน การ
ปฏิบัติการสังเกต และการสะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดี
ขึ้น 

Lewin (1946 อ้างใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2552) กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือการวิจัยที่ใช้
กระบวนการศึกษาในลักษณะกลุ่มรวมกันท างานและตัดสินใจ อย่างมีพันธะต่อกันเพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และใช้การปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน คือการวางแผน การปฏิบัติการ และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติ 

Dick, B. (2000 อ้างใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2551) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการ ประกอบด้วยวิธี
วิทยาการการวิจัยที่ท าให้เกิดผลของการปฏิบัติ และผลของการวิจัย ในเวลาเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการวิจัยที่
เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ข้อความที่เป็นภาษามากกว่าตัวเลข นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนผลซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการและ
ผลลัพธ์ การวิจัยปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่เกิดข้ึน
ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ Dick มีความเห็นว่าการวิจัยปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่มีการสร้างสมมติฐานการวิจัย
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างการท าวิจัย และสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัย
น าร่อง การน าไปใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยจุดบกพร่องต่างๆ หรือใช้เพื่อการประเมินผล อย่างไรก็
ตาม Dick เห็นว่าการมีส่วนร่วมไม่จ าเป็นต้องมีตลอดการวิจัย อาจให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมเพียงแค่ผู้ให้ข้อมูล 
ลักษณะส าคัญ 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีต่อความหมายของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฎิบัติการ คือ การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
และตีความหมายอย่างมีระบบ และยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
เฉพาะ ถึงการปฏิบัติงานเพ่ือเข้าใจดีขึ้น หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานท่ีท าอยู่ ของผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขั้นตอนการท างานเป็นวงจรต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติ (น าแผนไป
ปฏิบัติ) (3) การสังเกต (โดยมีการประเมินตนเอง) และ (4)การสะท้อนผลเชิงวิพากษ์จากตนเองและเพ่ือน
ร่วมงาน ผลที่ได้น าไปปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ไขปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพการณ์
ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ยอมรับกัน 
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เป้าหมายการวิจัยปฏิบัติการ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร 
    -การวิจัยปฏิบัติการเป็นการส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยได้ฝึกทักษะใหม่ ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์เพื่อ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง การจดบันทึก เป็นต้น ท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   -การวิจัยปฏิบัติการเป็นแนวทางส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักวิจัยและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. เพื่อพัฒนางาน 
   - โดยค้นหาปัญหา แสวงหาทางเลือก หรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
   - โดยประเมินสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย น าไปปรับแผน แล้วลงมือท า 
จุดเน้นของวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
Kemmis and Mc Taggart (1988, pp.22-25: ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (แปล)ม 2538, หน้า 41-

46 อ้างใน กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2549) กล่าวถึงจุดเน้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 17 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นวิธีการที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และอาศัยการเรียนรู้จากผลสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่ต้องน าตัวเองเข้าไปร่วมในกิจกรรม เป็นการวิจัยที่บุคคล

จะต้องด าเนินการเพ่ือที่จะปรับปรุงงานที่ตนปฏิบัติอยู่ (และสามารถใช้แนวทางปฏิบัติของบุคคลอ่ืนเป็นข้อมูล
ทุติยภูม)ิ 

3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการด าเนินการผ่านขั้นตอนของการสะท้อนภาพตนเองในลักษณะเกลียวสว่าน 
ซึ่งมีวัฏจักรของการวางแผน การด าเนินงาน (การใช้แผนด าเนินงาน) การสังเกต (อย่างมีระบบ) การสะท้อน
ข้อมูล และหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปวางแผน การด าเนินการ การสังเกต และการสะท้อนข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนต่อไปใหม่ จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและมีระบบ โดยผ่านการกลั่นกรองวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้
ด าเนินงานร่วมกัน 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการร่วมมือกันท างาน การวิจัยประเภทนี้ต้องมีความรับผิดชอบในการ
กระท าเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ขยายขอบเขตของความร่วมมือระหว่างกลุ่มที่ท างานด้วยกัน โดยตรงให้กว้างที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือผลของการปฏิบัติที่จะตามมา 

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการก่อให้เกิดชุมชนแบบพัฒนาตนเอง โดยสมาชิกจะเข้าร่วมกิจกรรม และให้
ความร่วมมือทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย (การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การสังเกตและการ
สะท้อนข้อมูล) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างชุมชนให้พ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองในด้าน
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ การปฏิบัติ และผลสืบเนื่องที่ตามมา มีความเป็นอิสระในการที่จะคิดเกี่ยวกับ
สถาบันและตนเอง เพ่ือที่จะสร้างกฎระเบียบ และคุณค่าทางสังคมของตนเองขึ้น 
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6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบ ที่บุคคลปฏิบัติการตามเจตนาที่
ไตร่ตรองดีแล้ว ซึ่งไม่ใช่การกระท าโดยบังเอิญ หรือไม่มีแผนงาน แต่เป็นกระบวนการของการใช้สติปัญญา
อย่างรอบคอบ เพื่อที่จะด าเนินการใด ๆ ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ (มีข้อมูลพร้อมเพรียงที่จะ
ยอมรับในการปฏิบัติ) โดยผ่านแนวทางของชีวิตที่แน่นอน มีคุณค่าทางการศึกษา 

7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเก่ียวข้องกับบุคคล ในการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติสอบถามถึง
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างเหตุการณ์ การกระท า และผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นท าให้เข้าใจสภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า และผลของการกระท าที่กระทบต่อชีวิตของเขา ซึ่งทฤษฎีของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการได้พัฒนาตามแนวหลักการนี้ กล่าวคือ ใช้ผลของการกระท าเป็นแนวทางพินิจพิเคราะห์ เพ่ือ
พัฒนาการกระท าที่ผ่านกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

8. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการเปิดให้บุคคลท าการปฏิบัติตามแนวคิดของข้อสมมติเกี่ยวกับสถาบัน
ที่ไม่ทดสอบ โดยเก็บรวบรวมกิจกรรมจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ซึ่งมีความผิดพลาดมาตรวจสอบเพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติในครั้งต่อไป 

9. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการเปิดใจกว้างในการรวบรวมเหตุการณ์ (หรือข้อมูล) โดยไม่เพียงแต่
เก็บรายละเอียดที่จะอธิบายสิ่งที่จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจนถูกต้องที่สุดเท่านั้น (โดยก าหนดค าถามที่จะหาค าตอบ
และการเก็บข้อมูลจากชีวิตจริง) แต่จะรวบรวมและวิเคราะห์ด้วยตนเองพร้อมทั้งการตัดสินชี้ขาดปฏิกิริยา
โต้ตอบ และความประทับใจกับสิ่งที่ก าลังเกิดข้ึนในขณะนั้นด้วย 

10. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการเก็บเรื่องราวส่วนตัว ซึ่งสามารถจะบันทึกความก้าวหน้าและ
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ 2 ชุดคู่ขนานกัน คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ก าลังศึกษา
อยู่ (การปฏิบัติของเราก าลังพัฒนาไปอย่างไร) และการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ (การปฏิบัติการ) ของ
การศึกษา (โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเราด าเนินไปอย่างไร) 

11. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการทางการเมือง เพราะการวิจัยนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะมีผลต่อผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทั้งในตัวเองของ
ผู้วิจัยและผู้อื่นอีกด้วย 

12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเก่ียวข้องกันคน ในการวิเคราะห์ขั้นวิกฤติเกี่ยวกับสถานการณ์ (ชั้นเรียน 
โรงเรียน ระบบ) ที่เขาด าเนินการอยู สภาพการณ์เหล่านี้เป็นระบบของสถาบัน หรือแบบของการต่อต้านที่
นักวิจัยเชิงปฏิบัติการพบก็คือ การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างแนวทางใหม่กับ
แนวเดิมที่ได้รับการยอมรับในสถาบันอยู่แล้ว (การยอมรับในแง่ของการสื่อสาร การปฏิบัติ การตัดสินใจ และ
งานด้านการศึกษา) ด้วยการวิเคราะห์ในสถาบันนั้น นักวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถจะเข้าใจถึงรากฐานของการ
ต่อต้านและความขัดแย้ง โดยมีการแข่งขันระหว่างการปฏิบัติ แนวคิดด้านการศึกษา และคุณค่าด้านองค์การ 
และการตัดสินใจ ซึ่งความเข้าใจนี้จะช่วยให้นักวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและการต่อต้านนี้
ไปได้ (ดังตัวอย่างเช่น การขอความร่วมมือกับผู้อ่ืนในกระบวนการวิจัย ชักชวนให้ผู้อ่ืนตรวจสอบการกระท า
หรือการปฏิบัติงาน หรือโดยการท างานร่วมกันในบริบทของโรงเรียนที่กว้างออกไป เพื่อที่จะเข้าใจระบบ
การศึกษาดีข้ึน เข้าใจระบบการตัดสินใจ และงานการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
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13. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ โดยการท างานผ่านกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นเพียงบุคคลเดียว (ตัวฉันเอง) ก็สามารถจะลองท าได้ และขยายงานต่อไปเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดหรือสถาบัน ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิรูปนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติในชั้นเรียน โรงเรียน หรือระบบในวงกว้างออกไป 

14. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มจากวัฏจักรเล็ก ๆ ของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการ
สะท้อนภาพ ซึ่งจะช่วยให้นิยามประเด็นปัญหา แนวคิด และข้อตกลงเบื้องต้นได้ชัดเจนขึ้น อันจะน าไปสู่การ
นิยามปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนมากข้ึน เมื่อการด าเนินงานก้าวหน้าต่อไป 

15. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มจากผู้ท างานร่วมมือกันในกลุ่มเล็ก ๆ แล้วขยายวงกว้างสู่การ
ปฏิบัติการในชุมชน 

16. การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมบันทึกความก้าวหน้าต่างๆ (ก) บันทึก
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมและการปฏิบัติ (ข) บันทึกความเปลี่ยนแปลงด้านสื่อภาษา ค าอธิบาย
และวิจารณญาณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (ค) บันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบ
ขององค์กร ที่อธิบายคุณลักษณะของการปฏิบัติของเรา และ (ง) บันทึกพัฒนาการให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยเชิงเชิงปฏิบัติการของเรา 

17. การวิจัยเชิงปฏิบัติการท าให้สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ และการ
ตรวจสอบเหตุผลว่าก าลังท าอะไร ในการพัฒนาเหตุผลเหล่านี้ ซึ่งอาจจะขอให้ผู้อ่ืนพิจารณาการปฏิบัติงานใน
แง่ของทฤษฎีและหลักฐาน เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติที่ได้จากผู้อ่ืนร่วมกับส่วนของตนเองด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 

 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 6 ท่าน  
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (Kemmis and  McTaggart. 1988 : 11 – 15 ; อ้างถึงใน ปรียาพร 
วงศอนุตรโรจน. 2548 : 20-24) จ านวน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการวางแผน (Planning) 2) ขั้นการปฏิบัติการ 
(Action) 3) ขั้นการสังเกต (Observation) และ 4)   ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) มาเป็นแนวด าเนิน
การศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 

ขั้นตอน 
แผนการด าเนนิการศึกษา 

วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แผนการจัดการเรียนรู ้ แผนการนิเทศ 

1. ขั้นวางแผน 
(Planning) 

1. ประชุมวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและ 
ความต้องการ 
2. เลือกสาระการเรียนรู้ 
หรือวิชาที่สอน 
3. ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์
การเรียนรู้ 
4. วางแผนจัดเตรียม การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  
 

1. ขั้นการวิเคราะห์ 
   1.1 ส ารวจความต้องการครู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้        
   1.2 ร่วมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา  และความต้องการฯ 
2. ขั้นการวางแผน 
   2.1 ร่วมวิเคราะห์สาระ 
การเรียนรู้ หลักสูตร 
   2.2 ร่วมวางแผนการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์
เอกสาร 
2. วิเคราะห์ 
ครูผู้สอน 
3. ประชุม
ปฏิบัติการ 

1. ครูผู้สอน 
2. กลุ่ม 
เป้าหมาย 
3. แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
4. เอกสาร
หลักสูตร 
5. โครงการ
พัฒนากิจกรรม 
การเรียนฯ 

ผู้ศึกษา 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 

23 
มกราคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขั้นลงมือ
ปฏิบัติ (Action) 
 

1. ลงมือเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้ 
2. นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ปรับปรุงแผนการจัด 
การเรียนรู้ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญ
แนะน า 

3. ขั้นลงมือปฏิบัติ 
   3.1 นิเทศแผนการจัด 
การเรียนรู้    
   3.2 ช่วยเหลือ แนะน า 
ในการปรับปรุงแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

1. ประเมิน 
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
ที่ครูจัดท า 
2. ครูผู้สอน 
3. กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้ศึกษา 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 

24 
มกราคม
2563 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน 
แผนการด าเนนิการศึกษา 

วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แผนการจัดการเรียนรู ้ แผนการนิเทศ 

3. ขั้นสังเกต 
(Observe) 

4. ครูด าเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

   3.3 สังเกตการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
 
 

3. แบบสังเกต 
4. แบบ
ประเมินผล 
การสอน 
 

4. ผู้ศึกษา 
5. โครงการ
พัฒนาครู 
ด้านการจัด 
การเรียนรู้ฯ 

ผู้ศึกษา 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

27-28 
มกราคม 
2563 

4. ขั้นสะท้อนผล 
การปฏิบัติ 
(Reflecting) 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ผลการใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ประชุมกลุ่มย่อยสะท้อนผล
การปฏิบัติการสอน และสรุปผล  
หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อน าไป
การวางแผนในวงจรต่อไป 
 

4. ขั้นประเมินผล 
   4.1 ประชุมสรุปผล 
การนิเทศ 
   4.2 ร่วมวิเคราะห์ผลการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   4.3 ให้ข้อคิดและเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 

1. ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. ตรวจผลงาน
นักเรียน 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอน 
3. กลุ่ม 
เป้าหมาย 
4. ผู้ศึกษา 
5. โครงการ
พัฒนากิจกรรม 
การเรียนฯ 

ผู้วิจัย 
และกลุ่ม 
เป้าหมาย 

29 
มกราคม 
2563 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้เครื่องมือของ ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ (2558 : 42-49) ประกอบด้วย 
   1. แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ  
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู โดยผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์ 
   2. แบบสังเกตการสอน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู โดยผู้ ศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สังเกต  
   3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้ศึกษาเป็นผู้
ประเมิน 
   4. แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของคร ู  
 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์สอน และแบบประเมิน  ซึ่งมีข้ันตอนการสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
  2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                    
  3 ก าหนดโครงสร้าง โดยแสดงถึงสิ่งที่จะศึกษา  แหล่งข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้จ าแนก
ตามโครงสร้างของการกระบวนการด าเนินงาน  
  4 สร้างเครื่องมือตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ แล้วขยายรายละเอียดของข้อค าถามตามมิติ 
สิ่งที่ประเมิน และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม 
   5.ผู้ประเมินน าเครื่องมือ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา ได้แก่ 
   5.1 ดร.มารุต  อุปนิสากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
   5.2 ดร.ประภาส  ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
   5.3 ดร.วิหาญ  พละพร   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   5.4 ดร.คมกริช  ไชยทองศรี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   5.5 ดร.ศิริกาญจนารัตน์  พละศึก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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  6.แก้ไขและจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าเครื่องมือ ไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอน โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  1. การเตรียมตัวของผู้ศึกษา ผู้ศึกษาได้เตรียมเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ 
  2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ผู้ศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยการประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยกับครูผู้สอน ก่อนท าการศึกษา    
  3. การร่วมประชุมวางแผนการศึกษาร่วมกับครูผู้สอน โดยผู้ศึกษาแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นให้กลุ่มเป้าหมายได้ซักถามเพ่ือท าความเข้าใจให้
ตรงกันในการด าเนินการศึกษา สุดท้ายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในฐานะกลุ่มเป้าหมายได้สรุปผลการ
ประชุม 
 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์

โดยใช้เทคนิควิธีการสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction) (รัตนะ บัวสนธ์. 2555 : 236)  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาร้อยละ (ไพศาล   

วรค า. 2560 : 321) ค่าเฉลี่ย ( X ) (ไพศาล วรค า. 2560 : 303) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
(ไพศาล วรค า. 2560 : 324)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังต่อไปนี้ 
   1. ขั้นวางแผน (Plan) 
     ขั้นวางแผนในวงจรนี้ ผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และความต้องการของครูผู้สอนตามตัวบ่งชี้ที่ครูต้องการพัฒนา  โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ผลการ
สัมภาษณ์ พบว่า 1) การเตรียมการสอนของครู ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรใน
รายวิชาที่ท าการสอน ครูผู้สอนหลายคนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ส าเร็จรูป ซึ่งไม่สนองความต้องการ
ของผู้เรียน และระดับความสามารถของผู้เรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่
จัดการเรียนรู้โดยยึดตัวครูเป็นส าคัญ ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วม ครูผู้สอนบางส่วนให้ผู้เรียนใช้แบบเรียน
ส าเร็จรูปที่ส านักพิมพ์เอกชนพิมพ์จ าหน่าย การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูหลายครั้งที่ครูไม่มี
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนไม่มีการทบทวนความรู้เดิม 3) การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการวัด
และประเมินผลทีไ่ม่เป็นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ท าให้ครูผู้สอนไม่ทราบถึงพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และ 4) การนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ ครูส่วนไม่ค่อยได้ปฏิบัติการนิเทศ เพราะติด
ภาระงานสอน และภารกิจอื่น ๆ ขาดการวางแผนที่ดี ขาดงบประมาณในการจัดอบรมครูในด้านของการ
นิเทศภายในโรงเรียน ขาดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการเพ่ิมพูนความรู แก่ผู้นิเทศ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร ขาดความรูความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่
แท้จริงและขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ดังบทสัมภาษณ์
บางส่วนของครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    “ ... การด าเนินการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เป็นปัญหา
มาก คือ บุคลากรไม่ค่อยได้ปฏิบัติการนิเทศ เพราะติดภาระงานสอน และติดภารกิจอ่ืน ๆ และขาดการ
วางแผนที่ดี ... ” 
                     (กลุ่มเป้าหมาย. 23 มกราคม 2563 : สัมภาษณ์) 

 
    “ ... การด าเนินการนิเทศสวนใหญ่ประสบปัญหาขาดงบประมาณในการจัดอบรม 
ครูในด้านของการนิเทศภายในโรงเรียน ขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นสื่อในการเพ่ิมพูน 
ความรูแก่ผู้นิเทศ... ” 

         (กลุ่มเป้าหมาย. 23 มกราคม 2563 : สัมภาษณ์) 
 

    “ ... การด าเนินการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่วนใหญ่ที่ครูผู้
สอนยังขาดความพรอมในการใช้หลักสูตร ไมเข้าใจวิธีสอน จึงไมสามารถเตรียมการสอนไดครอบคลุม
ตามจุดหมายของหลักสูตร ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลขาดความรู
ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงจึงไมน าไปสูการปฏิบัติ และขาดการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ... ” 

         (กลุ่มเป้าหมาย. 24 มกราคม 2563 : สัมภาษณ์) 
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  2. ขั้นปฏิบัติ (Act) 
   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นนี้ผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันด าเนินการ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
   การปฏิบัติการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย ผู้ศึกษา และครูผู้สอนได้ร่วมกันจัดท า
แผนการนิเทศ  โดยท าการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอันดับแรก จากนั้นร่วมเสนอแนะการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
  3. ขั้นสังเกต (Observe) 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นนี้ครูผู้สอนทั้ง  6  ท่าน ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น     
   การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย ในขั้นนี้ผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายท าการนิเทศตาม
แผนการนิเทศ โดยการสังเกตการสอนของครูผู้สอนทั้ง 5 ท่าน ตามแบบสังเกตท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น สรุปผล
การสังเกตได้ดังนี้ 
    1. บุคลิกภาพของครูผู้สอน 
     จากการสังเกตบุคลิกภาพครูผู้สอน โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนทุกคนมีการ
แต่งกายที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก พูดจาสุภาพ เสียงดังพอสมควร ลักษณะท่าทาง
ที่แสดงออกมีความน่าสนใจ   
    2. ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับผู้เรียน 
     จากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับผู้เรียน โดยภาพรวม พบว่า 
ครูผู้สอนสนทนากับผู้เรียน และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
    3. การด าเนินกิจกรรมการสอน 
     3.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
      การน าเข้าสู่บทเรียนของครูผู้สอนทั้ง 6 ท่าน มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ  
ครู 2 ท่านจะสนทนากับผู้เรียนก่อนท าการสอน ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนใช้เวลาโดยประมาณ 15–20 นาท ี
     3.2 ขั้นสอน 
      การสอนในภาพรวม ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยครูจะอธิบายให้ผู้เรียนฟังถึง
เนื้อหาที่จะเรียน โดยใช้สื่อการสอนที่เตรียมมา จากนั้นครูก็จะมอบหมายงานให้ท างานเป็นรายกลุ่มโดย
ครูได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนไว้ล่วงหน้าแล้ว จากนั้นนักเรียนจะเริ่มท ากิจกรรมตามใบงานที่ครูแจกให้ ส่วนใบ
ความรู้ให้ดูในหนังสือเรียนหลังจากนั้นครูจะเดินไปนั่งที่โต๊ะท างานแล้วจะสั่งนักเรียนว่ากลุ่มไหนเสร็จ
แล้วให้ส่งงานที่โต๊ะครู ครูก็จะท างานที่โต๊ะต่อไป ในการด าเนินการในข้ันนี้ใช้เวลาประมาณ 25–30 นาที 
     3.3 ขั้นสรุป 
      การสรุปในขั้นนี้ ครูผู้สอนด าเนินกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4 
การสรุปบทเรียนครูจะเป็นผู้สรุปเป็นส่วนมาก ส่วนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ครูผู้สอนให้ผู้เรียน 
สรุปบทเรียนโดยใช้ค าถามให้นักเรียนตอบ และสรุปการเรียนร่วมกันใช้เวลาในการจัดประมาณ 5 นาที 
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    4. การใช้สื่อการเรียนรู้ 
     ในการใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน ทั้ง 6 ท่าน พบว่า สื่อที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นสื่อที่ยังไม่เหมาะสม คือ ไม่ใช้สื่อตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียน ไม่มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ แต่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3-5 ครูผู้สอนได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาสื่อให้มีความหลากหลายขึ้นโดยความร่วมมือของผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
    5. การวัดและประเมินผล 
     ในการวัดและประเมินผล พบว่า ครูผู้สอน 2 ท่าน ขาดการวัดและประเมินผล
ระหว่างเรียน การวัดผลไม่ตรงตามเครื่องมือที่ระบุไว้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การตรวจผลงาน 
การสังเกตการณ์ปฏิบัติ ครูทุกคนจะใช้วิธีวัดและประเมินผลโดยการตรวจแบบฝึกหัดในตอนท้าย
หลังจากจบในแต่ละบทเรียนเท่านั้น 
  4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
   สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้ผู้ศึกษา ได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ครูผู้สอน จากนั้นผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายก็จะท าการประเมินผลการสอนของครูผู้สอน ครบทั้ง 2 ครั้ง 
ผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายประชุมร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครูทุกคนนั้นได้ตอบสนองการ
เรียนรู้ของผู้เรียนใน 2 ลักษณะ คือ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ
สนองความต้องการของผู้เรียน และ 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้งสอง
ลักษณะ โดยพิจารณาจากการประเมินผลการสอนและผลการสังเกตการสอนสะท้อนผลการนิเทศด้วย
กระบวนการวิจัย จากนั้นผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปผลการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย โดย
พิจารณาจากผลการสังเกตการสอน ผลการสัมภาษณ์ และผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ 
เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่จะปรับปรุงพัฒนาในวงจรต่อไป 
 ผลจากการสังเกตการสอนเพื่อสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยผูศ้ึกษาเป็นผู้สังเกต 
  ผลการสังเกตการสอนเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยผู้ศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้สังเกต ผลปรากฏว่า 
พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ  92.26) (อ้างอิงตารางที่ 2 ภาคผนวก 
ก) 
    ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดท า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี     
(ร้อยละ 94.57)  เมื่อพิจารณาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน พบว่า ทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีโดยร้อยละของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรียงตามล าดับของแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 คือ 90.71, 92.86, 94.52, 96.90 และ 97.86 แสดงให้
เห็นว่า การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ  (อ้างอิงตารางที่  3           
ภาคผนวก ก) 
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  ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในวงจรปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 
4.63,  S.D. = 0.49) (อ้างอิงตาราง 4 ภาคผนวก ก) 

ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์          
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจมีการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.60, S.D. = 
0.49) (อ้างอิงตาราง 5 ภาคผนวก ก) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เป็นที่น่าพอใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากด าเนินการพัฒนาครบโดย
ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
วิธี เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเรี ยนรู้ด้วยตนเอง 
กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการค้นคว้าทดลอง เรียนรู้ร่วมกับบุคคล
อ่ืน ครูผู้สอนมีกิจกรรมที่ปลุกเร้าและเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือแก้ไขจุด
ด้อยของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมจุดเด่นผู้เรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม    
 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์          
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยของผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนได้
พัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ จัดกิจกรรมโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถคิดคนเดียวหรือร่วมคิดกับคนอ่ืนได้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าทดลอง คิดเป็น 
ท าเป็น         จัดกิจกรรม/สถานการณ์จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
ที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาสรุปผลที่สังเกตได้ดังนี้ คือ 1) บุคลิกภาพของครูผู้สอน คุณลักษณะของครูผู้สอนโดยรวม
ในด้านนี้พบว่า ครูผู้สอนทุกคนแต่งกายสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ เสียงดังฟังชัด ลักษณะท่าทาง
น่าสนใจ  รักและเมตตาผู้เรียน 2) ปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนกับผู้เรียน จากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์ของ
ครูผู้สอนกับผู้เรียนโดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนสนทนากับผู้เรียน และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  3) 
การด าเนินกิจกรรมการสอน ครูผู้สอนใช้เทคนิคหรือวิธีการในการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลายเพ่ือกระตุ้นและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน และด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสรุปบทเรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 4) การใช้สื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนใช้
สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ สื่อมีความทันสมัยและเร้าความสนใจผู้เรียน
มากขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในผลิตสื่อและใช้สื่อ และ 5) การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนทุกคนมีวิธีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายครอบคลุมจุดประสงค์และสิ่งที่ต้องการวัด   
 
 
 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
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  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกับการนิเทศ
ในรูปแบบอื่น ๆ 
  2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ เช่น 
ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งชุมชน เพ่ือจะได้ข้อมูลครอบคลุมจากทุกภาคส่วน   
    3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนควรให้ความส าคัญของการนิเทศด้วยกระบวนการวิจัย 
และท าการนิเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
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เอกสารอ้างอิง 
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ตารางที่ 2 ผลการสังเกตการสอนเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ 
              ของผู้เรียน โดยผู้ศึกษาและกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สังเกต 

 

รายการสังเกต 
กลุ่มเป้าหมาย สรุปผล (การปฏิบัติ) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ความถี่ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1. ด้านบุคลิกภาพของครู      
   1.1 ยิ้มแย้มแจ่มใส  6 - 6 100.00 ดี 
   1.2 แต่งกายสุภาพ  6 - 6 100.00 ดี 
   1.3 ลักษณะท่าทางเร้า 
ความสนใจของผู้เรียน 

 
5 

 
1 

 
5 83.33 

 
ดี 

   1.4 พูดจาเสียงดัง สุภาพชัดเจน 6 - 6 100.00 ดี 
   1.5 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  6 - 6 100.00 ดี 

รวมด้านบุคลิกภาพ 29 1 29 96.66 ดี 
2. ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียน 

  
 

   

   2.1 สนทนาเป็นกันเองก่อนสอน 6 - 6 100.00 ดี 
   2.2 ใช้สายตามองผู้เรียน 
อย่างทั่วถึง 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

   2.3 ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

 
6 

 
- 

 
6 100.00 

 
ดี 

รวมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ครูกับนักเรียน 

 
17 

 
1 

 
17 94.44 

 
ดี 

3. ด้านการด าเนินการสอน      
   3.1 มีการน าเข้าสู่บทเรียน      
       1) กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน   6 - 6 100.00 ดี 
       2) ผู้เรียนมีส่วนรว่ม 
ในกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

6 - 6 100.00 ดี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการสังเกต 
กลุ่มเป้าหมาย สรุปผล (การปฏิบัติ) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ความถี่ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
   3.2  ขั้นสอน      
       1) มีกิจกรรมกระตุ้น 
เสริมแรงผู้เรียน 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

       2) มีรูปแบบวิธีการสอน 
ที่หลากหลาย 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

       3) จัดกิจกรรมการเรียน 6 - 6 100.00 ดี 

       4) กิจกรรมสนอง
ความสามารถของผู้เรียน 

 
5 

 
1 

 
5 83.33 

 
ดี 

       5) กิจกรรมการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

       6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ซักถามแสดงความคิดเห็น 
อย่างประชาธิปไตย 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

 
 
 
5 83.33 

 
 
 
ดี 

       7) ใช้เทคนิควิธีการ 
ต่าง ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 
ของผู้เรียน 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
5 83.33 

 
 
ดี 

       8) มีแบบฝึกที่ท้าทาย 
ความสามารถของผู้เรียน 

 
6 

 
- 

 
6 100.00 

 
ดี 

       9) จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
6 100.00 

 
 
ดี 

      10) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
6 100.00 

 
 
ดี 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
  

รายการสังเกต 
กลุ่มเป้าหมาย สรุปผล (การปฏิบัติ) 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ความถี่ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
     3.3 ขั้นสรุปผลการสอน      

        1) ให้ผู้เรียนอภิปรายสรุป
บทเรียน 

 
5 

 
 1 

 
5 83.33 

 
ดี 

        2) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปผลเรียน 

 
6 

 
- 

 
6 100.00 

 
ดี 

รวมด้านการด าเนินการสอน 79 7 79 98.75 ดี 
4. ด้านการใช้สื่อ      
   4.1 ใช้สื่อตามข้ันตอนที่ก าหนด
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
6 

 
- 

 
6 

 
100.00 

 
ดี 

   4.2 สื่อมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาและวัย 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

   4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 
การใช้สื่อ 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

รวมด้านการใช้สื่อ 16 2 16 88.88 ดี 
5. ด้านการวัดและประเมินผล      
   5.1 วัดและประเมินผลตนตามท่ี 
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
6 

 
- 

 
6 

 
100.00 

 
ดี 

   5.2 วัดและประเมินผล
หลากหลายวิธีตรงตามสภาพจริง 

 
5 

 
1 

 
5 

 
83.33 

 
ดี 

   5.3 ผู้เรียนและเพ่ือน 
ในห้องเรียน 

5 1 5 83.33 ดี 

รวมด้านวัดและประเมินผล 16 2 16 88.88 ดี 
เฉลี่ย 5.53 0.92 5.53 92.26 ดี 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับดี   
(ร้อยละ  92.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมที่ครูผู้สอนมีอยู่ในระดับดีทุกด้าน
เช่นเดียวกัน แสดงว่า ครูผู้สอนมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  โดยแสดงจ านวนรายการที่ปฏิบัติในแต่ละ                    
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ จ านวน 2 คน ตามแบบประเมินที่ 1 
ซึ่งมีรายการประเมิน 14 รายการปฏิบัติ   

 

ผู้ถูกประเมิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่/ความถี่ สรุปผล 

1 2 3 4 5 ความถี่ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
คนท่ี 1 65 66 67 68 69 335 95.71 ดี 
คนท่ี 2 64 66 67 68 68 333 95.14 ดี 
คนท่ี 3 62 64 66 69 69 330 94.29 ดี 
คนท่ี 4 64 65 66 67 69 331 94.57 ดี 
คนท่ี 5 62 63 64 67 67 323 92.29 ดี 
คนท่ี 6 64 66 67 68 69 334 95.43 ดี 
รวม 381 390 397 407 411 

1,986 94.57 
 
ด ีร้อยละ 90.71 92.86 94.52 96.90 97.86 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ด ี ดี ดี ด ี
 
   จากตารางที่ 3 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดท า มีคุณภาพโดยรวม 
อยู่ในระดับดี (ร้อยละ  94.57) เมื่อพิจารณาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน พบว่า   
ทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยร้อยละของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  
เรียงตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 คือ 90.71, 92.86, 94.52, 
96.90 และ 97.86 แสดงให้เห็นว่า การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม
กับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน   

 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
 S.D. 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการ 
ของผู้เรียน 

   
 
 

1.  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 4.83 0.41 

 
มากที่สุด 

2.  จัดกิจกรรมที่ปลุกเร้าจูงใจ  และเสริมแรงให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ 4.33 0.52 

 
มาก 

3.  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู้กับความสามารถ
และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.83 0.41 

 
มากที่สุด 

4.  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 
และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 4.50 0.55 

 
มาก 

5.  จัดกิจกรรมเสริมเพื่อแก้ไขจุดด้อยของผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 4.50 0.55 

 
มาก 

6.  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียน 
เป็นกลุ่ม/รายบุคคล 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

7.  จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และความถนัดของผู้เรียน 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

8.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้เรียนรู้ 
และท างานร่วมกัน 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

9.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้หรือสร้างความรู้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.83 0.41 

 
มากที่สุด 

10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
ด้วยวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างหลากหลายวิธี 4.50 0.55 

 
มาก 

โดยรวม 4.63 0.49 มากที่สุด 
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 จากตาราง พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในวงจรปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (    = 4.63, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 5 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ข้อ 1) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบ
และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ข้อ 3) จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู้กับความสามารถและความถนัด 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ข้อ 9) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้หรือสร้างความรู้จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นอกจากนั้นครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียนที่สามารถ
พัฒนาแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก  
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
 S.D. 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน 
รู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์   
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   

1.  จัดกิจกรรมโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่าง
สม่ าเสมอ 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

2.  จัดกิจกรรม/สถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกคิด  ฝึกแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 4.50 0.55 

 
มาก 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าทดลองหาค าตอบด้วย
ตนเอง 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

4.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 4.83 0.41 

 
มากที่สุด 

5.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
ที่วางไว้ด้วยตนเอง 4.83 0.41 

 
มากที่สุด 

6.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์จุดเด่น,   
จุดด้อยการปฏิบัติงาน 4.33 0.52 

 
มาก 

7.  จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ 4.17 0.41 

 
มาก 

8.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ช่วยเหลือพ่ึงพากันโดยกระบวนการกลุ่ม 4.83 0.41 

 
มาก 

9.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ตนเอง/เพ่ือน 4.67 0.52 

 
มากที่สุด 

10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผล 
และปรับปรุงตนเอง 4.50 0.55 

 
มาก 

โดยรวม 4.60 0.49 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 5 ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 4.60, S.D. 
= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 ข้อ  
เรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ข้อ 4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ข้อ 5 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ด้วยตนเอง  และข้อ 8 จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดช่วยเหลือพ่ึงพากันโดยกระบวนการกลุ่มนอกจากนั้นครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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ภาคผนวก ข 
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แบบสัมภาษณ์  
การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับครูผู้สอน 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................................................  ต าแหนง่.......................... 
วิชาที่สอน.............................................................................................ชั้นที่สอน........................................... 
สถานที่สัมภาษณ์ ............................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ .................................................................................................................................. 
ผู้สัมภาษณ์....................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่  2  รายการสัมภาษณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร ............................................................................ 
 2.  ครูผู้สอนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 
  ............................................................................................................... ........................................... 
 3.  ครูผู้สอนได้ชี้แจงสิ่งต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการเรียนรู้หรือไม ่อย่างไร 
  ..................................................................................................... ..................................................... 
 4.  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ 
  อย่างไร ...................................................................................................... ...................................... 
 5.  ครูผู้สอนมีการจัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และร่วมมือกันเรียนรู้หรือไม่  อย่างไร 
  ............................................................................................................................. ............................ 
 6.  จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน 
  หรือไม่ อย่างไร....................................................................... ......................................................... 
 7.  ผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และสร้าง 
      ความรู้ด้วยตนเองหรือไม่  อย่างไร................................................................................................ 
 8.  ผู้สอนมีสื่อท่ีหลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเหมาะสมกับความสามารถของ 
      ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร .................................................................................................................. 
 9.  ผู้สอนมีการก าหนดวิธีวัดผลและเครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ 
  กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร.................................................................................... 
         10.  ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 
  และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือไม่ อย่างไร............................................................. 
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 11.  ผู้สอนมีวิธีการให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และแก้ปัญหา 
  หรือไม ่อย่างไร  ........................................................................................................................... 
 12.  ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้แสดงออก หรือไม่ อย่างไร  
  ......................................................................................... ............................................................ 
 13.  ผู้สอนได้จัดกิจกรรมที่สงเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม หรือไม่  อย่างไร  
  ................................................................................. .................................................................... 
 14.  ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร        
  ...................................................................................... ............................................................... 
 15.  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และในชุมชน 
  หรือไม่ อย่างไร............................................................................................................................ 
 16.  ครูผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนชักถามและให้เวลาในการคิดหรือไม่ อย่างไร 
  ..................................................................................................................................................... 
 17.  ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้หรือไม่   
  อย่างไร ....................................................................................................................................... 
 18.  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 
  ..................................................................................................... ............................................... 
 19.  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลหรือไม่   
  อย่างไร ....................................................................................................................................... 
 20.  ครูผู้สอนได้แจ้งผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับทราบหรือไม่ อย่างไร 
  ..................................................................................................... ............................................... 

 
**************************** 
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แบบสังเกตการสอน 
การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกสังเกต 
ชื่อผู้ถูกสังเกต.................................................................................................. ชั้น .................... ...................... 
วิชาที่สอน  ................................................................วัน เดอืน  ปี  ที่ท าการสังเกต ....................................... 
สถานที่สังเกต .................................................................เวลาที่สังเกต ........................ .................................... 
ชื่อผู้สังเกต ..................................................................................................................................... .................. 
ตอนที่  2  พฤติกรรมการสอนของครู 
 ค าชี้แจง  ให้ผู้สังเกตท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างตามรายการที่สังเกตให้ตรงกับพฤติกรรม 
ที่ครูผู้สอนแสดงออกในการสอนแต่ละครั้ง 

รายการสังเกต 
ผลการสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1.  ด้านบุคลิกภาพของครู 

1.1  ยิ้มแย้มแจ่มใส .......................................................................... 
1.2  แต่งกายสุภาพ .......................................................................... 
1.3  ลักษณะท่าทางเร้าความสนใจของผู้เรียน.................................. 
1.4  พูดจาเสียงดัง  สุภาพ  ชัดเจน ................................................... 
1.5  ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ......................................................... 

 
................. 
................. 
................. 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 
................. 
................. 

2.  ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 
2.1  สนทนาเป็นกันเองก่อนสอน .................................................... 
2.2  ใช้สายตามองผู้เรียนอย่างทั่วถึง ............................................... 
2.3  ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง……......... 
2.4  แสดงความรักใคร่เมตตา ............................................... .......... 

 
................. 
................. 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 
................. 

3. ด้านการด าเดินการสอน 
3.1  มีการน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1.1  กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  เหมาะสมน่าสนใจ................ 
3.1.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าสู่บทเรียน.................... 

 
 

................. 

................. 

 
 

................. 

................. 
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รายการสังเกต 
ผลการสังเกต 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
3.2  ขั้นสอน 

3.2.1  มีกิจกรรมกระตุ้นและเสริมแรงผู้เรียน........................... 
3.2.2  มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ............................... 
3.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด  

และฝึกปฏิบัติจริง.......................................................... 
3.2.4  กิจกรรมสนองความสามารถของผู้เรียน........................ 
3.2.5  มีกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ...................... 
3.2.6  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและซักถาม

แสดงความคิดเห็นอย่างประชาธิปไตย.............. 
3.2.7  ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  
3.2.8  มีแบบฝึกท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน…………... 
3.2.9   จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย

กระบวนการกลุ่ม.......................................................... 
3.2.10  จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง............................................ 
3.3  ขั้นสรุปผลการสอน 

3.3.1  ให้ผู้เรียนอภิปรายสรุปบทเรียน..................................... 
3.3.2  ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน...................... 

 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 

 
................. 

 
................. 

 
................. 
................. 

 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 

 
................. 
................. 
................. 

 
................. 

 
................. 

 
................. 
................. 

4.  ด้านการใช้สื่อ 
4.1  ใช้สื่อตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน.......................... 
4.2  สื่อมีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน 
4.3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ .................................................. 

................. 
 

................. 

................. 
 

................. 

5.  ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1  วัดและประเมินผลตรงตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน…...….. 
5.2  การวัดและประเมินผลหลากหลายวิธีตรงตามสภาพจริง…..….. 
5.3  ผู้เรียนและเพ่ือนในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการวัด 
      และประเมินผล........................................................................ 

 
................. 
................. 
 
................. 

 
................. 
................. 
 
................. 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
ชื่อผู้รับการประเมิน ....................................................................................................................................... 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  ............................................................................ชั้น........................................... 
วัน/เดือน/ปี  ที่ประเมิน ................................................................................................................................. 
ผู้ประเมิน ....................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่  2  รายการประเมิน 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบประเมินนี้มีทั้งหมด  14  รายการปฏิบัติ 

2.  แต่ละรายการให้ผู้ประเมินพิจารณาให้คะแนน  โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ   
     ในแผนการสอนและให้คะแนน  ดังนี้ 

  มีครบและสอดคล้อง  ให้   1   คะแนน 
  มีไม่ครบและไม่สอดคล้อง  ให้   0   คะแนน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ครบ/สอดคล้อง ไม่ครบ/ไม่สอดคล้อง 
1.  สาระส าคัญของแผนการสอนถูกต้องชัดเจน………….. 
2.  มีจุดประสงค์ชัดเจน  เหมาะสมและวัดได้…………….. 
3.  มีกิจกรรมสรุปบทเรียนที่เหมาะสมและให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วม…………………………………….…………………… 
4.  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน…….... 
5.  กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม……………..... 
6.  มีกิจกรรมน าเข้าบทเรียนหลากหลายน่าสนใจ…….… 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย…….… 
8.  มีกิจกรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึกคิด 

และฝึกปฏิบัติ........................................................... 

…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 

…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ครบ/สอดคล้อง ไม่ครบ/ไม่สอดคล้อง 

9.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถ     
 และความสนใจ ..................................................... 

10. มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย.................................. 
11. สื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้  มีความสอดคล้องกับจัด  
     ประสงค์การเรียนรู้................................................. 
12.  การวัดและประเมินผลมีหลากหลายวิธี................. 
13.  ให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวัด 
     และประเมินผล....................................................... 
14.  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้................................................................ 
 

 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 
…………………….. 

 
…………………….. 

 
…………………….. 
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แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 (ส าหรับผู้ฝึกประสบการณ์ประเมิน) 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 
ชื่อผู้รับการประเมิน .................................................................................................................................. ..... 
สอนวิชา ............................................................................................................... ชั้น .................................. 
วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน ................................................................................................................................... 
ผู้ประเมิน ....................................................................................................................................................... 
ตอนที่  2  รายการประเมิน 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 เรื่อง 20 รายการปฏิบัติ  ประกอบด้วย 
  1.1  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ 
                       และสนองความต้องการของผู้เรียน 10 รายการ 
  1.2  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
     คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 10 รายการ 
 2.  แต่ละรายการปฏิบัติให้ผู้ประเมินพิจารณาให้คะแนนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ คือ 
  ระดับมากท่ีสุด    ให้ 5 คะแนน 
  ระดับมาก   ให้ 4 คะแนน 
  ระดับปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
  ระดับน้อย   ให้ 2 คะแนน 
  ระดับน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 3.  ให้ผู้ประเมินท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน   
แล้วเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา  ...............................................ชั้น.................................. 
ครูผู้สอน ..............................................................ประเมนิครั้งที่ ........ วัน/เดือน/ป.ี............................... 
 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน 
1. จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบและสร้างความรู้ 

ด้วยตนเอง .............................................................................. 
2.  จัดกิจกรรมที่ปลุกเร้าจูงใจ  และเสริมแรง  ให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้................................................................................ 
3.  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู้กับความสามารถ 

และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล……............................ 
4.  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความรู้กับความสามารถ 

และความถนัดของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม.................................... 
5.  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือแก้ไขจุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม/ 
     รายบุคคล............................................................................... 
6.  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม/

รายบุคคลระดับใด................................................................... 
7.  จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

และความถนัดของผู้เรียน........................................................ 
8.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้เรียนรู้หรือท างาน

ร่วมกันระดับใด ...................................................................... 
9.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้หรือสร้างความรู้ที่เกิดขึ้น

จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง....................................................... 
10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ

เรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างหลากหลายวิธี.......................................... 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระดับปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก 
คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์  คดิสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจ 
1.  จัดกิจกรรมโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างสม่ าเสมอ

................................................................................................ 
2.  จัดกิจกรรม/สถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา 

และตัดสินใจในระดับใด.......................................................... 
3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นคว้าทดลองหาค าตอบด้วย 

ตนเอง..................................................................................... 
4.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  และแก้ปัญหาด้วย 

ตนเอง..................................................................................... 
5.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้

ด้วยตนเอง.............................................................................. 
6.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์จุดเด่น,  จุดด้อย 

การปฏิบัติงาน......................................................................... 
7.  จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออก 

และคิดอย่างสร้างสรรค์........................................................... 
8.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียน  รู้ความคิดช่วยเหลือ

พ่ึงพากันโดยกระบวนการกลุ่ม................................................ 
9.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง/

เพ่ือน....................................................................................... 
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

ตนเอง..................................................................................... 
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